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Zápis z jednání č. 44 Rady m ěsta Králíky ze dne 06.11.2017 
 
  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, 
Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran. 
 
Za městský úřad přítomen tajemník Ing. Martin Košťál. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili všichni členové, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2017/44/598: RM doporu čuje ZM schválit prodloužení termínu pro uzav ření kupní 

smlouvy na prodej volné bytové jednotky č. 658/35 ve IV. nadzemním podlaží bytového 
domu čp. 658 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým po dílem na spole čných částech 
domu a pozemku st. p. č. 770/1 ve výši 225/10000 p. M. G., nejpozd ěji do 31.12.2017, a to 
formou dodatku ke smlouv ě o budoucí kupní smlouv ě na jednotku. Zárove ň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/44/599: RM doporu čuje ZM schválit p ři prodeji pozemku p. p. č. 403/7 – trvalého 
travního porostu o vým ěře 1 586 m2 v k. ú. Dolní Bo říkovice za minimální nabídkovou 
kupní cenu ve výši 207.460 K č uplatn ění tzv. „obálkové metody“. Zárove ň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 
Zodpovědný: MO 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/44/600: RM schvaluje navýšení m ěsíční odm ěny za provozování Muzea čs. 
opevn ění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“ Králíky Vojensko-
historickému klubu ERIKA Brno, o. s., I ČO 64329607, sídlem Vini ční 2845/136, 615 00 
Brno–Židenice, na částku 20.000 K č s účinností od 01.01.2018, a to formou dodatku č. 5 
Příkazní smlouvy uzav řené dne 18.07.2014, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

  
RM/2017/44/601: RM schvaluje navýšení m ěsíční odm ěny za provozování Muzea opevn ění – 

dělost řelecká tvrz H ůrka Spole čnosti p řátel československého opevn ění, o. p. s., IČO 
26963337, sídlem Lu ční 199, 666 03 Hradčany, na částku 96.400 K č s účinností 
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od 01.01.2018, a to formou dodatku č. 5 Příkazní smlouvy uzav řené dne 18.07.2014, 
v předloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/44/602: RM schvaluje navýšení m ěsíční odm ěny za provozování Vojenského 
muzea Králíky Spole čnosti ARMY FORT s. r. o., I ČO 25593889, sídlem Lu ční 199, 666 03 
Hradčany, na částku 138.000 K č + DPH s účinností od 01.01.2018, a to formou dodatku 
č. 5 Příkazní smlouvy uzav řené dne 18.07.2014, v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/44/603: RM schvaluje pronájem m ěstského bytu č. 34 v bytovém dom ě čp. 660/2 
v ul. V Bytovkách v Králíkách, který je sou částí pozemku st. p. č. 772 – zastavěné 
plochy a nádvo ří v k. ú. Králíky, spole čnosti Ecce Dent s. r. o., I ČO 05043701, sídlem 
Geologa Pošepného 263, 514 01 Jilemnice, a to na do bu ur čitou šesti m ěsíců 
s účinností od 06.11.2017. V souladu s Čl. 4 bodu 4 písm. a) Pravidel pro pronajímání 
bytů ve vlastnictví m ěsta Králíky se byt pronajímá ve ve řejném zájmu pro zajišt ění 
ubytování zubního léka ře v Králíkách.  
Zodpovědný: MO, SMK s. r. o. 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/44/604: RM schvaluje z řízení věcného b řemene spo čívajícího ve vybudování 
stavby výústního objektu pro odtok bezpe čnostního p řelivu z deš ťové zdrže se 
zaúst ěním do vodního toku Tichá Orlice a práva vstupu a v jezdu na pozemek p. p. č. 
3175 v k. ú. Králíky, který je ve vlastnictví p. J.  M., Králíky, pro stavbu pod názvem 
„Intenzifikace čistírny odpadních vod Králíky“ za ú čelem provád ění nezbytných prací 
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí  inženýrské sít ě nebo 
s odstran ěním její havárie pro oprávn ěné město Králíky, I ČO 00279072, sídlem Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky. V ěcné b řemeno se z řizuje bezúplatn ě a na dobu neur čitou. 
Zároveň RM souhlasí s uzav řením smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného 
břemene v p ředloženém zn ění. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/44/605: RM bere na v ědomí informaci o revizi ve řejnoprávních smluv 
o projednávání p řestupk ů v rámci výkonu p řenesené p ůsobnosti uzav řených m ěstem 
Králíky s obcemi Dolní Morava, Lichkov, Mladkov a d oporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit ve řejnoprávní smlouvy a ukládá vedoucímu odboru OS p ředložit návrh smluv 
na jednání zastupitelstva m ěsta. 
zodpovědný: OOS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/44/606: RM bere na v ědomí p ředložený návrh textu dohod o vytvo ření spole čného 
školského obvodu spádových škol a doporu čuje zastupitelstvu m ěsta tyto dohody 
schválit a ukládá vedoucímu odboru OS p ředložit návrh dohod na jednání 
zastupitelstva m ěsta. 
zodpovědný: OOS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM/2017/44/607: RM pov ěřuje Ing. Jana Divíška, vedoucího odboru OS M ěÚ Králíky, 
zastupováním m ěsta Králíky p ři sjednávání smluv v hudební, kulturní a spole čenské 
oblasti, v četně jednání s agenturami zajiš ťujícími výkon ochrany autorských práv, 
na akce po řádané městem Králíky v rámci schváleného rozpo čtu m ěsta Králíky 
pro daný kalendá řní rok. 
zodpovědný: OOS, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
  
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 
 


